
S3 (Veszprém megyei Innovációs Stratégia)NIH javaslata S3 módosított megyei javaslat 

Prioritások prioritásokhoz kapcsolódó fejlesztési irányok Prioritások prioritásokhoz kapcsolódó fejlesztési irányok Érdekeltek 

Veszprém megye gazda-
sági teljesítményét 
meghatározó iparágai-
nak innováció orientált 
fejlesztése 

A jelenleg domináns üzleti, infrastruktúra központú 
inkubációs tevékenységek fenntartása mellett a 
technológiai inkubáció szerepének erősítése, ezzel 
pedig a hazai induló, jelentős K+F+I tevékenységet 
végrehajtó vállalkozások támogatása 

Veszprém megye gazda-
sági teljesítményét meg-
határozó iparágainak 
innováció orientált fej-
lesztése 

A üzleti, infrastruktúra központú inkubációs tevékenysé-
gek fenntartása mellett a technológiai inkubáció szerepé-
nek erősítése, ezzel pedig a hazai működő és induló, jelen-
tős K+F+I tevékenységet végző vállalkozások támogatása 

Termelés-Logistic-Centrum Kft- - Balatonfüredi járás 
Eurocell Tapolca Kft. – Tapolcai járás 
 

A vállalkozói és kutató/felsőoktatási intézményi 
K+F infrastruktúra célirányos bővítési, kihasználási 
hatékonyságának növelése. 

Termelési eszközök és technológiák innováció orientált 
fejlesztésének támogatása 

Villkász Kft. – Devecseri járás 
Bock Hungária Kft – Devecseri járás 
Pápai Asztalos kft – Pápai járás 
pápai kárpitszövet készítő cég, , Ház és Zóna Kft – Pápa járás 
77 Elektronika Kft. – Balatonfüredi járás 
Frikober Kft. – Tapolcai járás 
Nitrokémia Zrt.– Balatonalmádi járás 
Nitrogénművek Zrt- Várpalotai járás 
MAL Zrt. - Várpalotai járás 
Dataqua Kft. ; Process-Tech Kft.- Balatonalmádi járás 
Faipari cégek – zirci járás 
Bakony Elektronika – Zirci járás 
Csatári Plast Kft- Veszprémi járás 
Barabás Térkő Kft. 
Duszén Kft.; Eoszén Kft;  Bakony Elektronika Kft.; KLP-Fa Kft.; Carbon Composites Kft.; 
Novus Interiör Kft.; Technológia Kft.; Verga Zrt. – Zirci járás 
Johnson’s Controlls Kft.; Hirtenberger AM. Safety Bt.; – Pápai járás 
MFT Metall-Form-Technik Kft – Várpalotai járás 

A tudástermelést és tudástranszfert támogató 
tevékenységek erősítése, elsősorban a meglévő 
hálózatokra támaszkodó hatékony projektfejlesz-
tési tevékenység segítségével 

A vállalkozói, és az akadémiai és felsőoktatási szféra 
együttműködésében nemzetközi K+F+I projektek fejlesz-
tése a meglévő szellemi potenciálra és K+F infrastruktúrá-
ra alapozva  

Pannon Egyetem 
PHARMAGORA Életminőségi Klaszter – Balatonfüredi járás,  
Eurocell Tapolca Kft. – Tapolcai járás 
ÖKOPolisz Klasztermnedszment Kft. 

A z iparági klaszterek bázisán a maga hozzáadott 
értékű termékek beszállítói hálózatának fejleszté-
se. 

Magas hozzáadott értékű termékek beszállítói hálózatá-
nak fejlesztése a klaszterek és egyéb vállalkozói együtt-
működések/kooperációk bázisán. 

 

Rendszertudományi Innovációs Klaszter ; PHARMAGORA Életminőségi Klaszter, Nordic 
Water Silex Magyarország Kft. – Balatonfüredi járás, Járműipari klaszter – Ajkai járás, 
ÖKOPolisz Klasztermnedszment Kft. - Veszprémi járás; Veszprémi Regionális Innovációs 
Centrum, Aliance Klaszter 
Bakony Elektronika – Zirci járás 

A tudástermelést és tudástranszfert támogató tevékeny-
ségek erősítése, a húzó ágazatokban (járműgyártás, gép-
gyártás, elektronika - mechatronika, vegyipar, gyógyszer-
ipar, faipar, élelmiszeripar, informatika, építőanyag ipar, 
aluminium ipar)  

Bakony Elektronika – Zirci járás 
Rendszertudományi Innovációs Központ Zrt. -  Balatonfüred járás 
PHARMAGORA Életminőségi Klaszter 
Veszprém Megyei Innovációs Központ – Veszprémi járás 
Pannon Egyetem – Tudás- és Technológia Transzfer Iroda 

Feltörekvő iparágak 
innováció orientált fej-
lesztése 

A feltörekvő ágazatokban működő vállalkozások 
számára olyan szolgáltatás orientált alkalmazott 
kutatási infrastruktúra kialakítása és bővítése, 
amely saját fejlesztéseiket támogatja, megalapozza  

Feltörekvő iparágak 
innováció orientált fej-
lesztése 

A feltörekvő ágazatokban működő vállalkozások számára 
olyan szolgáltatás orientált alkalmazott kutatási infra-
struktúra kialakítása és bővítése, amely saját fejlesztései-
ket (meglévő magyar fejlesztéseket) támogatja, megala-
pozza. 

BB911 Kft – Várpalotai járás 

A vállalkozások kutatás-fejlesztés infrastruktúrájá-
nak létrehozásához a kutatás-fejlesztési célokat 
szolgáló tudományos eszközök és berendezések, 
kísérleti rendszerek, tesztkörnyezetek létrehozása 

A vállalkozások kutatás-fejlesztés/képzési infrastruktúrá-
jának létrehozása, a kutatás-fejlesztési célokat szolgáló 
tudományos eszközök és berendezések, kísérleti rendsze-
rek, tesztkörnyezetek kiépítése, spin off cégek létrejötté-
nek támogatása 

Rendszertudományi Innovációs Központ Zrt. -  Balatonfüred járás 
LSI Alapítvány 

Az új technológiák és termelési eljárások döntően 
induló vállalkozásokhoz köthető finanszírozási 
feltételeinek biztosítása 

Az új technológiák és termelési eljárások (döntően induló) 
vállalkozásokhoz köthető finanszírozási , kutatási feltét-
eleinek biztosítása 

Eurocell Tapolca Kft. – Tapolcai járás 
BB911 Kft – Várpalotai járás 
GNSZ Kft. 
QualySoft Kft. 

A megye szempontjából gazdasági diverzitást biz-
tosító új ágazatok támogatása, nemzetközi piacaik 
kialakítása és bővítése 

A megye szempontjából gazdasági diverzitást biztosító új 
ágazatok támogatása, hazai és nemzetközi piacaik kialakí-
tása és bővítése 

Agrobau Kft – Balatonalmádi járás 

A környezetbarát technológiák széles körű elter- A környezetbarát technológiák széles körű felhasználási Eurocell Tapolca Kft. – Tapolcai járás 

http://www.google.com/aclk?sa=L&ai=CqsXdTvURVPSXO8uTjAbroYCYBJOa4PcE467IhKUBu9bEur4CEAEgqMiiHygGUInhlu_4_____wFg3fLdg5gNyAEBqQLKdFaHQVaHPsgDG6oEI0_QsCiyPumWNZ3Ckpwpns3tJonuJwOuDTsSE7qfoFMGOII0gAfT1osxkAcBqAemvhs&num=1&sig=AOD64_0VIvmsTeSEA41vdnvKMTI5xfrfFQ&adurl=http://www.jobcrawler.hu/jobs%3Fts%3Dgo%26q%3Dseton%2Bhungary%2Bkft%2B%25C3%25A1ll%25C3%25A1s&nb=0&res_url=http%3A%2F%2Fjooble.hu%2Fsearch-%25C3%25A1ll%25C3%25A1s-hu%2Frgn-P%25C3%25A1pa%2Fkw-seton-hungary-kft&rurl=http%3A%2F%2Fwww.google.hu%2Furl%3Fsa%3Dt%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dweb%26cd%3D1%26ved%3D0CB8QFjAA%26url%3Dhttp%253A%252F%252Fjooble.hu%252Fsearch-%2525C3%2525A1ll%2525C3%2525A1s-hu%252Frgn-P%2525C3%2525A1pa%252Fkw-seton-hungary-kft%26ei%3DSfURVJatLKXmyQOdpIDQBQ%26usg%3DAFQjCNEAMO3dP1ZMj_MA-f9Cky3j2zgSqQ%26sig2%3DE5S1TUlAnplmhEqyHAZQQw%26bvm%3Dbv.75097201%2Cd.bGQ&nm=27
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jesztésének támogatása lehetőségeinek kutatása és alkalmazása, energia megta-
karítás hatékonyságának növelésére irányuló technológiák 
fejlesztése, megújuló energia előállításra irányuló techno-
lógiai fejlesztések támogatása 

 

„kis méretű vizi erőmű létesítése” ; kármentesítési technológiák fejlesztése - Veszprémi 
járás 
ELGOSCAR-2000 Környezettechnológiai és Vízgazdálkodási Kft – Balatonalmádi járás 
bio-finomító - – Balatonalmádi járás 
Bakonykerámia - Veszprémi járás 
Amper99 Kft. 
SimoVill Kft. 
Pannon Egyetem 
Bakonykarszt; Szalontai Rendszerintegrátor Kft. - Zirci járás 
Haas + Sohn Fűtőkészülékgyártó és Kereskedő Kft.- Pápai járás 

A fenntartható fejlesz-
tést támogató innováci-
ók 

Az agrárágazathoz kapcsolódó adottságok jobb 
kihasználása a K+F+I kapacitás fejlesztésén, vala-
mint a teljes termelési és értékelési láncok támo-
gatásán keresztül. 

A fenntartható fejlesz-
tést támogató innováci-
ók 

Az agrárágazathoz kapcsolódó adottságok jobb kihaszná-
lása, termelési eszközök és technológiai színvonal és a 
hozzá kapcsolódó feldolgozóipar (élelmiszeripar) K+F+I 
valamint diverzifikált fejlesztése, teljes termelési és érté-
kelési láncok támogatásán keresztül. (növény (szőlő, gyü-
mölcs, kert) és állattenyésztés területén is) Új, kulináris 
termékek fejlesztésének és megjelenésének támogatása. 

 

Pápai Hús 1913 Kft. (termékfejlesztés, állattenyésztésre irányuló fejlesztések) – Pápai 
járás 
Kreinbacher Birtok Kft. – Devecseri járás 
Gallus Kft, Taravis Plusz Kft; Devecseri Húsüzem – Devecseri járás 
Borászati Kutató Intézet – Tapolcai járás 
Fuchs Zsolt  - Devecseri járás 
Vezir-Hús-Coop Kft. – Zirci járás 
Devecseri Agrokémia Kft 
Pannon Altitudo Kft. 

Tóth Tamás Zsolt  - EV 
Böllér-Ker  Kft. – Pápai járás 
Böllér Fűszer Kft – Pápai járás 
káposzta feldolgozó üzem-Zirci járás 

Hoffer Ervin egyéni vállalkozó; Dr. Sárvári és Csendes Kft.; Bakony-Agro kft.; – Zirci járás 

A K+F infrastruktúra közösségi célokat figyelembe 
vevő megosztása, hasznosításának optimalizálása. 

A K+F infrastruktúra közösségi célokat figyelembe vevő 
megosztása, hasznosításának optimalizálása. 

Combit Kft. 
Pannon Egyetem 

Regionális célrendszerhez igazodó, innovációt 
támogató finanszírozási elemek kialakítása és mű-
ködtetése. 

Innovációt támogató finanszírozási elemek kialakítása és 
működtetése. 

 

 
Öko-innovációs, környezetipari termékek és szolgáltatá-
sok fejlesztése 

Agrobau Kft – Balatonalmádi járás 
Duszén Kft.– Zirci járás 
Nordic Water Silex Magyarország Kft. – Balatonfüredi járás 
MTA ÖK Balatoni Limnológiai Intézet - Balatonfüredi járás 
Ökopolisz Klaszter - Veszprémi járás 
Aqua-Terra Lab Kft. 

Az innovációhoz kapcsolódó tudatformálás és 
népszerűsítő kezdeményezések erősítése. 

Az innovációhoz kapcsolódó tudatformálás és népszerűsí-
tő kezdeményezések erősítése. 

BB911 Kft – Várpalotai járás 
Pannon Egyetem 

A vállalkozások nemzetközi piacbővítési lehetősé-
geinek támogatása. Külpiaci megjelenés támogatása  TOXI - COOP Toxikológiai Kutató Központ Zrt., DRC Kft.  - Balatonfüredi járás 

Az idegenforgalom egyedi és újszerű termékeihez 
és szolgáltatásaihoz kapcsolódó lehetőségek na-
gyobb mértékű kihasználása, az ezekhez kapcsoló-
dó ösztönző rendszer kialakítása 

Az idegenforgalom egyedi és újszerű termékeihez és szol-
gáltatásaihoz kapcsolódó lehetőségek nagyobb mértékű 
kihasználása, az ezekhez kapcsolódó termékfejlesztés és 
ösztönző rendszer kialakítása 

Pápai Termálvízhasznosító Zrt., Várkert Termal Camping Kft. – Pápai járás 
Magasbakony TDM; Verga Zrt. – Zirci járás 
Jókai Mór Balaton Térség Fejlesztési Közreműködő szervezet - Veszprémi járás 
 

Az innováció társadalmi 
szempontjainak fejlesz-
tése 

A képzési és munkaerőpiaci kereslet és kínálat 
összehangolását támogató és közrendszer kialakí-
tása és működtetése 

Az innováció társadalmi 
szempontjainak fejlesz-
tése 

A képzési és munkaerőpiaci kereslet és kínálat összehan-
golását támogató rendszer kialakítása és működtetése, 
továbbá laboratóriumok kialakítása, duális képzési rend-
szerek támogatása. 

Borászati Kutató Intézet – Tapolcai járás;  
Reguly Antal Szakképző Intézet – Zirci járás 
Bakony Elektronika – Zirci járás Felsőoktatási K+F+I infrastruktúra fejlesztése a 

vállalkozói igények figyelembevételével. 

A magasan képzett fiatal (vállalkozói és kutatói) 
munkaerő helyben tartása, támogatása 

A magasan képzett fiatal (vállalkozói és kutatói) munkaerő 
felsőfokú képzése, támogatása (ösztöndíj rendszer)  

Rendszertudományi Innovációs Központ Zrt.– Balatonfüredi járás 

Hatékony, igény-alapú közösségi szolgáltatásfej-
lesztési eszközrendszer kialakítása. 

Hatékony, igény-alapú közösségi szolgáltatásfejlesztési 
eszközrendszer kialakítása, vállaltirányítási rendszerek 
fejlesztésének támogatása és vállalkozásbarát közigazga-
tás 

 

http://eucegadatbazis.hu/haztartasi-cikkek-c422/haas-+-sohn-futokeszulekgyarto-es-kereskedo-kft.-p12863.html


 


